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1.

INFORMACJA OGÓLNA

Głowica zależna C.GP.2 przeznaczona jest do sterowania wentylacją w oparciu o monitoring
stężenia propanu-butanu (LPG) w powietrzu. Urządzenie w połączeniu z detektorami serii
C.GP.1 rozszerza funkcjonalność systemu sterowania wentylacją bytową garaży.

2. ZASADA DZIAŁANIA
Głowica mierzy stężenie gazu w trybie ciągłym, a informacja o jego poziomie przekazywana
jest do detektora nadrzędnego.
Głowica pomiarowa C.GP.2 nie jest urządzeniem samodzielnym i działa jedynie po
podłączeniu do detektorów serii C.GP.1.
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3. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Detektor LPG należy instalować na wysokości ok. 0,3 m powyżej poziomu posadzki. Zaleca
się montaż w tych samych punktach co detektory nadrzędne, poniżej tych detektorów.
Montaż układu dozwolony jest tylko w pozycji pionowej, z dławnicą kablową skierowaną
ku górze. Zalecany jest sposób podłączenia metodą „od detektora do detektora”. Dobór
okablowania opisany jest w niniejszej dokumentacji technicznej. Po podłączeniu urządzenia
do napięcia zasilającego pobieranego z detektora nadrzędnego, układ przez ok. 90 sekund
wygrzewa czujnik – sygnalizuje to pulsująca żółta dioda LED AWARIA w detektorze C.GP.1.
W czasie wygrzewania ignorowane są alarmy spowodowane przekroczeniem stężenia
progowego propanu-butanu. Po wygrzaniu czujnika układ przechodzi w tryb pomiarowy.

UWAGA!

Wszystkie czynności związane
z podłączaniem detektorów
należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu!

LINIA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA
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4. DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy
Rodzaj czujnika
Mierzone gazy
Jednostka pomiarowa
Zakres pomiarowy
Kompensacja temperaturowa
Dokładność
Gazy zakłócające pracę
Okres powtórnej kalibracji
Sygnalizacja optyczna
Wyjścia
Liczba progów alarmowych LPG
Obudowa
Wytrzymałośc temp. obudowy
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Klasa ochronności
Klasa niepalności
Masa

12 V AC/DC (z detektora nadrzędnego)
1W
półprzewodnikowy
propan-butan (LPG)
% DGW
0 – 30 %
-20°C +70°C
±20% mierzonej wartości w zakresie -10°C +40°C
wodór
maks. 36 miesięcy
dioda LED na urządzeniu: ZASILANIE – zielona, AWARIA – żółta
dioda LED na urządzeniu nadrzędnym (C.GP.1): ALARM – czerwona, AWARIA – żółta
analogowe
2
poliwęglan, ABS
-40°C +60°C (krótkoterminowo -40°C +80°C)
-10°C +50°C
IP54
DI II
UL 746 C5
140 g

5. WYMIARY

6. INSTALACJA DETEKTORA
MIEJSCE INSTALACJI
Przy wyborze miejsca instalacji detektorów należy uwzględnić następujące czynniki:
∙

Czujniki należy montować na ścianie, podporze, filarze lub wysięgniku na wysokości
do ok. 0,3 m nad posadzką, w miarę możliwości poza zasięgiem osób postronnych.

∙

W celu optymalizcji instalacji dla typowego garażu podziemnego należy przyjąć, że
maksymalna odległość między detektorami nie powinna przekroczyć 20 m.

∙

Detektory należy montować w miejscach prawdopodobnej kumulacji gazu, uwzględniając sposób konstrukcji obiektu (przegrody, kotary).

∙

Detektory nie powinny być narażone na bezpośredni wpływ wody lub substancji
chemicznych (np. środki czyszczące w czasie sprzątania obiektu).

∙

Detektory należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i wiatru.

∙

Detektorów nie należy montować bezpośrednio nad źródłami ciepła (piece, nagrzewnice).

∙

Detektory nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i drgania.

∙

Detektory należy umieszczać z dala od źródeł silnego pola elektromagnetycznego.

∙

Montaż powinien odbywać się w miejscu umożliwiającym dokonywanie sprawdzeń
i regulacji detektora, a także jego wymianę lub odłączenie.

POZYCJA MONTAŻOWA
Montaż głowicy C.GP.2 zalecany jest tylko w jednej pozycji – pionowej, z dławnicą kablową
ku górze. Pozostałe pozycje są niewskazane. Detektor montuje się, korzystając z czterech
otworów mocujących, za pomocą kołków rozporowych ø 4.
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI
Instalację zasilającą i sterującą detektorów należy wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami
wykonywania instalacji AKP. Instalacja powinna być wykonana zgodnie ze schematem
podłączeń przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Przewody należy
instalować tak, aby chronić je przed uszkodzeniami. Zaleca się montaż w korytach kablowych. Przykładowe sposoby podłączenia do instalacji, patrz część 10.
ZALECANY RODZAJ PRZEWODU: zasilanie + sterowanie, np. LIYCY 4 x 0,75 mm² (w zestawie)
DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 150 cm (standard)

UWAGA!

Należy pamiętać, że propan-butan jest cięższy od powietrza

UWAGA!

Otwory wlotowe czujnika zabezpieczone są etykietą foliową.
Folia zapobiega przedostawaniu
się oparów gazów zakłócających do czujnika. Folię należy
usunąć po wykonaniu wszelkich
prac konserwacyjno-instalatorskich, a przed uruchomieniem
instalacji detekcji.

UWAGA!

Wszystkie czynności związane
z podłączaniem detektorów
należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilającym.

KONTROLA DZIAŁANIA DETEKTORÓW I TORU ALARMOWEGO
Przed kontrolą należy upewnić się, że:
∙

głowica C.GP.2 jest prawidłowo zasilana (świeci zielona dioda LED),

∙

zakończyła się faza wygrzewania czujnika (żółta dioda AWARIA wygaszona),

∙

stężenie LPG w dozorowanym pomieszczeniu nie przekracza wartości progowych
(dioda ALARM wygaszona).

Aby zweryfikować poprawność pracy detektora należy wygenerować stany alarmowe.
Można to zrobić w następujący sposób:
∙

wypuszczamy dużą ilość gazu (np. z zapalniczki) w pobliżu otworów wlotowych
czujnika i odczekujemy chwilę do momentu wygenerowania stanu alarmowego,

∙

po usunięciu źródła propanu-butanu stany przekaźników alarmowych i diod LED
wracają do stanu normalnego,

∙

po pozytywnym zweryfikowaniu poprawności pracy detektora należy przeprowadzić
kontrolę toru alarmowego uruchamiając tryb testowy detektora (patrz punkt – Instalacja detektora),

∙

za pomocą urządzenia TURBOPROG można sprawdzić progi załączania poszczególnych alarmów.

7.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Wszystkie czujniki półprzewodnikowe są elementami podatnymi na starzenie i wpływ
środowiska (podlegają procesowi nasycania gazem wykrywanym). Z tego względu należy
pamiętać o ich systematycznej konserwacji i przeglądach, jak również o rekalibracji. Brak
rekalibracji zgodnie ze wskazaniem detektorów spowoduje utratę gwarancji.
Ze względu na specyfikę działania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwiązań
technicznych dla utrzymania pełnej sprawności i wydajności zaleca się przeprowadzanie
czynności serwisujących w regularnych odstępach czasowych:
1.

PO KAŻDEJ PRACY SERWISOWEJ
A.

Optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń:
∙

brak uszkodzeń mechanicznych,

∙

brak zarysowań, farby na obudowie, detektory pochlapane farbą należy
oczyścić denaturatem zaklejając uprzednio otwory wlotowe czujnika,

∙

poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (załączona dioda zasilania,
wygaszone pozostałe diody – o ile nie został wygenerowany alarm).

UWAGA!

Pomiar stężenia gazu odbywa
się na zasadzie dyfuzji.
Testowanie czujników przez
rozpylanie gazów z pojemników
pod ciśnieniem bezpośrednio
w światło czujnika jest zabronione, gdyż może prowadzić
do zakłócenia pomiarów lub
uszkodzenia czujnika.

B.

C.

Kontrola poprawności zasilania detektorów/szafy zasilająco-sterującej:
∙

przewody zasilające/komunikacyjne nieuszkodzone,

∙

dławiki poprawnie skręcone, zaślepki w niewykorzystanych dławikach
w detektorach,

∙

załączona dioda zasilania (zielona).

Sprawdzenie drożności otworów wlotowych w detektorach:
∙

2.

w razie konieczności udrożnienia należy zdjąć dekiel urządzenia, aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia czujnika i udrożnić otwory sprężonym powietrzem przedmuchując je od wewnątrz pokrywy.

RAZ NA KWARTAŁ
A.

Optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń – jak wyżej,

B.

Kontrola poprawności zasilania urządzeń – jak wyżej,

C.

Sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów – jak wyżej,

D. Test elektryczny toru detekcyjnego:
∙

3.

dla detektorów C.GP.1. za pomocą przycisku TEST pod pokrywą urządzenia.

RAZ NA ROK – należy przeprowadzić kontrolę stanu instalacji, wykonywaną
przez autoryzowany serwis producenta (wymagana dla utrzymania gwarancji)
A.

Optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń – jak wyżej,

B.

Kontrola poprawności zasilania urządzeń – jak wyżej,

C.

Sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów – jak wyżej,

UWAGA!

Zaleca się przeprowadzać test
w momencie najmniejszego
natężenia ruchu w garażu, aby
nie wywoływać fałszywych
alarmów niepokojących
użytkowników (uruchomienie
sygnalizacji ostrzegawczej).
Załączanie toru alarmowego
detektora powoduje załączenie
wentylatorów w danej sekcji.
Testy należy przeprowadzać
z należytą ostrożnością, aby
nie narazić wentylatorów
na przeciążenia.

D. Test elektryczny toru detekcyjnego – jak wyżej,
E.
4.

Prosty test gazowy toru detekcyjnego ze sprawdzeniem poziomów reakcji za
pomocą urządzenia diagnozująco-programującego TURBOPROG.

RAZ NA 3 LATA
A.

Optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń – jak wyżej,

B.

Kontrola poprawności zasilania urządzeń – jak wyżej,

C.

Sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów – jak wyżej,

D. Rekalibracja głowic (termin wymiany głowic oznaczony jest na panelu szafy
zasilająco-sterującej, a upływ terminu sygnalizowany lokalnie pulsującą diodą
AWARIA w detektorach i szafie),
E. Test elektryczny toru detekcyjnego – jak wyżej,
F.

Prosty test gazowy toru detekcyjnego – jak wyżej.

Przeprowadzone czynności konserwacyjne należy udokumentować protokołem.
Brak przeprowadzenia takich czynności skutkuje utratą gwarancji.

UWAGA!

Rekalibracja jest czynnością
serwisową nie objętą gwarancją.

Do przeprowadzenia kontroli działania detektora/systemu obliguje również praca detektora
w szczególnych warunkach tj.:
∙

w dużym stężeniu gazów lub par cieczy, niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze,
w wysokim zapyleniu,

∙

po pracach remontowych mogących mieć wpływ na działanie detektora,

∙

praca po przerwie w zasilaniu dłuższej niż 3 miesiące.

W celu ułatwienia powtórnej kalibracji i zmniejszenia jej kosztów w detektorach zastosowano wymienną głowicę czujnika. Kalibracja polega na wymianie głowicy na nową ze
skalibrowanym i wygrzanym czujnikiem. Zaleca się przeprowadzanie kalibracji przez autoryzowany serwis, gdyż nieumiejętne obchodzenie się z częściami zamiennymi może grozić
uszkodzeniem głowicy lub detektora. Dodatkowy przegląd wykonany przez autoryzowany
serwis podczas kalibracji umożliwia wydłużenie okresu gwarancji nawet o dodatkowe 2 lata.
Instalując głowicę należy nałożyć ją otworem na obudowę kondensatora, następnie lekko
dociskając nasunąć na złącza dolnej płyty. Dostawa skalibrowanych głowic nastąpi po
uprzednim kontakcie z producentem i ustaleniu szczegółów wymiany.
Demontaż i montaż głowic detektora należy przeprowadzić przy wyłączonym zasilaniu
urządzenia (włącznik ZAS). Przy demontażu głowicy, należy chwycić za brzegi płytki
drukowanej i ostrożnie ją zdjąć z mocowania, ruchem prostopadłym do obudowy,
w kierunku od detektora. Nie należy demontować głowicy trzymając za czujnik, gdyż
grozi to jej uszkodzeniem!

8. RECYCLING
Umieszczenie w niniejszej dokumentacji widocznego obok znaku oznacza, że wyrób jest
objęty wymaganiami dyrektywy 2012/19/UE.
Po zakończenia cyklu życia wyrób powinien zostać zutylizowany w sposób odmienny niż
odpady powstające w gospodarstwie domowym. Należy go zwrócić do sprzedawcy lub
przekazać do punktu przyjmującego odpady tego typu.

9. GWARANCJA
Producent udziela 2 letniej gwarancji liczonej od daty zakupu urządzenia.

UWAGA!

Na czas prowadzenia prac
remontowych, malowania,
impregnacji itp. wszystkie
detektory należy szczelnie
osłonić folią.
Po całkowitym wyschnięciu
powłok malarskich i przewietrzeniu pomieszczenia, należy usunąć osłony foliowe. Nie należy
odłączać zasilania detektorów.
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10. SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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